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بسمه تعالی
از پذیرش غیر حضوری جهت ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه استفاده می شود .الزم به ذکر است پس

از

تکمیل فرم های پذیرش غیرحضوری به صورت آنالین ،طبق زمانبندی اعالم شده در سیستم گلستان دانشجویان ملزم بسه
مراجعه حضوری و تحویل اصل مدارک خود به مسئوالن مربوطه جهت انجام پذیرش نهایی و انتخسا واحسد مسی باشسند.
مراحل پذیرش به شرح زیر می باشد:

 -1نحوه ورود به سیستم گلستان:
ورود به وبسایت مجتمع آموزش عالی سراوان و انتخا گزینه سیستم جامع گلستان از منوی خدمات الکترونیک.

انتخا گزینه ورود به سیستم.

به منظور ورود به سیستم جامع آموزش گلستان از شناسه کاربری و گذرواژه مربوطه استفاده شود.

پ

از اولین ورود بایستی گذرواژه تغییر یابد.

 -2تکمیل فرآیند پذیرش غیرحضوری
جهت تکمیل فرم های پذیرش غیر ضروری ،پ
غیرحضوری و سپ

از ورود به سیستم ،از منوی آموزش ،زیر منوی دانشجو -پذذیرش

پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود انتخا شود.

در قسمت باالی فرم ظاهر شده مشخصات اصلی دانشجو نمایش داده شده و در پایین فرم  ،جدولی است که مراحل کار را
به ترتیب نمایش می دهد .بسته به شرایط دانشجو (مثل رشته ،دوره و  )...و شرایط دانشگاه (قوانین آموزشی ،شسهریه و )...
مراحل مختلفی جهت پذیرش غیر حضوری دانشجو در این فرم نمایش داده می شود( .مثالً اگر به دانشجو پسیش پرداخست
شهریه تعلق بگیرد ،مراحل پیش پرداخت شهریه در فرم نمایش داده می شود و اگر تعلق نگیرد ،نمایش داده نمی شود).
قالب کلی این فرم بدین صورت است که برای تمامی موارد لیست شده ،راهنمایی در سسمت پسآ آنهسا موجسود اسست کسه
توضیحات الزم را ارائه می کند .همچین ستونی تحت عنوان وضعیت ،وضعیت هرمرحله را نشان می دهد.در سمت راست
لیست ،با کلیک بر روی گزینه انتخاب می توان برای انجام هر مرحله اقدام نمود .این مراحل به شرح زیر می باشند:

 -1تعیین وضعیت نظام وظیفه :دانشجو وضعیت نظام وظیفه خود را انتخا کرده و دکمه اصالح را کلیک می کند.

 -2اطالعات دانشجو -قسمت اول :دانشجو بخش اول اطالعات خود را در این قسمت وارد کرده و توسط آخرین گزینه
در پایین فرم ،اطالعات وارد شده را تأیید می کند .در نهایت ،با کلیک روی دکمه بررسی تغییرات ،امکان ثبت اطالعسات
بررسی شده و با کلیک روی دکمه اعمال تغییرات  ،اطالعات ثبت می شود.

 -3اطالعات دانشجو -قسمت دوم :دانشجو بخش دوم اطالعات خود را در این قسمت وارد کرده و توسط گزینه تأییسد
دانشجو در پایین فرم ،اطالعات وارد شده را تأیید می کند .در نهایت ،با کلیک روی دکمه بررسی تغییرات  ،امکان ثبت
اطالعات بررسی شده و با کلیک روی دکمه اعمال تغییرات ،اطالعات ثبت می شوند.
 -4استعالم سوابق تحصیلی دانشجو :استعالم سوابق تحصیلی با استفاده از کد ملی و یا کد دانشنامه از آدرس مربوطه
انجام شده و کد پیگیری دریافتی جهت استعالم وارد می گردد.

 -5اطالعات ایثارگری :دانشجو در این قسمت اطالعات ایثارگری خود را وارد می کند .در نهایت ،با کلیسک روی دکمسه
بررسی تغییرات  ،امکان ثبت اطالعات بررسی شده و با کلیک روی دکمه اعمال تغییرات ،اطالعات ثبت می شوند.

 -6اطالعات خانواده دانشجو :دانشجو اطالعات خانواده خود را در این قسمت وارد می کند.

بدین ترتیب که با کلیک بر روی گزینه ثبت اطالعات افراد خانواده ،فرم «ثبت اطالعات خسانواده» نمسایش داده شسده و
اطالعات مربوط به یک نفر وارد می شود.

پ

از کلیک بر روی دکمه «ایجاد» ،اطالعات فرد مزبور به صورت یک سطر در جدول اطالعات خانواده دانشسجو اضسافه

می شود .برای ثبت اطالعات دیگر افراد خانواده نیز همین کار تکرار می شود.

 -7معرفین دانشجو :دانشجو اطالعات معرفین خود را در این قسمت وارد می کند.

بدین ترتیب که با کلیک بر روی گزینه ایجاد ،فرم «ایجاد شخص معرف» نمایش داده شده و اطالعات مربوط به یک نفر
وارد می شود.

پ

از کلیک بر روی دکمه «ایجاد» ،اطالعات فرد مزبور به صورت یسک سسطر در جسدول اضسافه مسی شسود .بسرای ثبست

اطالعات دیگر معرفین نیز همین کار تکرار می شود.

 -8فعالیت های شغلی ،اجتماعی و فرهنگی دانشجو :دانشجو فعالیت های شغلی ،اجتماعی و فرهنگی خود را در ایسن
قسمت وارد می کند.

بدین ترتیب که با کلیک بر روی گزینه ایجاد ،فرمی نمایش داده شده و اطالعات مربوط به یک فعالیت وارد می شود .پ
از کلیک بر روی دکمه «ایجاد» ،اطالعات فعالیت مزبور به صورت یک سطر در جدول اضافه می شود .برای ثبت اطالعات
دیگر فعالیت ها نیز همین کار تکرار می شود.

 -9سفرهای خارجی دانشجو :دانشجو اطالعات سفرهای خارجی خود را در این قسمت وارد می کند.

بدین ترتیب که با کلیک بر روی گزینه ایجاد ،فرمی نمایش داده شده و اطالعات مربوط به یک سفر وارد می شود .پ

از

کلیک بر روی دکمه «ایجاد» ،اطالعات فعالیت مزبور به صورت یک سطر در جدول اضافه می شود .برای ثبست اطالعسات
دیگر سفرهای خارجی نیز همین کار تکرار می شود.

 -10چاپ فرم های اخذ تعهد :فرم های بارگزاری شده در این بخش بایستی توسط دانشجو پاپ شده ،تکمیل گسردد و
مجدداً اسکن و در بخش «ارسال فایل مدارک» بارگزاری گردد .این فرم ها در زمان مراجعه حضوری به دانشگاه تحویل
می گردد .این فرم ها برای هر دانشجو جداگانه ایجاد شده و منحصر به فرد هستند.

 -11دریافت فرم های مورد نیاز :فرم های بارگزاری شده در این بخش بایستی توسط دانشجو پاپ شده ،تکمیل گردد
و مجدداً اسکن و در بخش «ارسال فایل مدارک» بارگزاری گردد .این فرم هسا در زمسان مراجعسه حضسوری بسه دانشسگاه
تحویل می گردد .این فرم ها برای هر دانشجو جداگانه ایجاد شده و منحصر به فرد هستند.
 -12ارسال فایل مدارک :دانشجو فایل اسکن شده از مدارک مورد نیاز را در این بخش ارسال می کند.

بدین ترتیب که برای هر مدرک بر روی گزینه ارسال کلیک کرده ،سپ
مدرک مورد نظر انتخا و ارسال می شود .پ

با کلیک دکمه انتخذاب فایذل  ،فایسل تصسویر

از تبدیل گزینه ارسال نشده به گزینه ارسال شده در ستون وضعیت ،همسین

کار برای دیگر مدارک انجام می شود.
 -13پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه :دانشجویان شهریه پرداز (نوبت دوم) در این بخش به فرم پرداختهای
الکترونیکی وارد شده و با کلیک روی لوگوی بانک ،به صفحه پرداخت بانک مزبور وارد شده و اقدام به پرداخت الکترونیکی
پیش پرداخت شهریه می کنند.

 -14تقاضای خوابگاه :اگر دانشجو تقاضای خوابگاه دارد گزینه بله را انتخا کرده و دکمه اصالح را کلیک می کند.

 -15اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامذل دانشذجو :دانشسجو در صسورت اطمینسان از صسحت
اطالعات وارد شده ،آنها را تایید کرده و اقدام به پاپ فرم مشخصات کامل دانشجو نموده تا در روز مراجعه به دانشگاه ارائه
دهد.

جهت پاپ این فرم ها و گزارش ها و فرم های دیگر بدین صورت اقدام گردد :بر روی دکمه «آماده سسازی جهست پساپ»
کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده ،از منوی  Fileگزینه  Printانتخا شود.
 -16چاپ گواهی پذیرش غیرحضوری دانشجو :دانشجو گواهی پذیرش غیرحضوری خود را پاپ نموده تسا در زمسان
مراجعه به دانشگاه تحویل دهد.

